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Προϊόντων, Κυριάκος Παλασίδης. 
Μια ακόμα σημαντική παράμετρο που επη-

ρεάζει την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων, 
επισημαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής Χημεί-
ας Τροφίμων Γιάννης Ζαμπετάκης. Σύμφωνα 
με τον κ. Ζαμπετάκη, η μόλυνση του υδροφό-
ρου ορίζοντα που έχει διαπιστωθεί σε περιο-
χές της χώρας που έχουν αγροτική παραγωγή 
έχει μεγάλη επίπτωση και στην ασφάλεια των 
βιολογικών προϊόντων.

«Περισσότερο επιβαρύνονται τρόφιμα-βολ-
βοί, όπως είναι οι πατάτες, τα κρεμμύδια και 
τα καρότα που απορροφούν σαν σφουγγάρι 
τα βαρέα μέταλλα που ενδεχομένως υπάρχουν 
στο νερό άρδευσης αλλά και στο έδαφος», εξη-
γεί. «Δυστυχώς η νομοθεσία για τα βιολογικά 
προϊόντα τη χώρα μας είναι ελλιπής. Για παρά-
δειγμα, μια εταιρεία που παράγει καρότα με 
αυξημένα επίπεδα βαρέων μετάλλων, μπορεί 
να τα πιστοποιήσει ως βιολογικά εάν δεν χρη-
σιμοποιεί συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Συνε-
πώς, ο καταναλωτής δεν είναι πλήρως προστα-
τευμένος. Χρειάζεται να επικαιροποιηθεί το κα-
θεστώς πιστοποίησης βιολογικών τροφίμων, 
ώστε τα βιολογικά τρόφιμα να είναι και 100% 
υγιεινά. Επίσης, καλό είναι να θυμόμαστε ότι 
σε μια πεδιάδα δεν μπορούν τα μισά τρόφιμα 
να είναι βιολογικά και τα άλλα μισά συμβατι-
κά, αφού ο άνεμος μεταφέρει φυτοφάρμακα 
από τη μια έκταση στην άλλη και έτσι έχουμε 
επιμόλυνση. Για να είμαστε 100% επαγγελμα-
τίες, θα πρέπει να ορίσουμε ολόκληρη περιο-
χή ότι είναι βιολογική και όχι μια συγκεκριμέ-
νη έκταση αυτής, όπως γίνεται σε πολλές περι-
πτώσεις», καταλήγει ο κ. Ζαμπετάκης. 

πριν από λίγο καιρό είχαν κυκλοφορήσει στην 
αγορά βιολογικές γαρίδες από την Κίνα, οι οποί-
ες ήταν γεμάτες αντιβιοτικά!

Κριτική για την έλλειψη θεσμικού ελέγχου 
ασκούν και οι ίδιες οι εταιρείες πιστοποίησης 
που αναλαμβάνουν να βάλουν τη «σφραγί-
δα» τους στον χαρακτηρισμό μιας καλλιέργει-
ας ως βιολογικής. Τα τελευταία χρόνια οι ιδιω-
τικοί φορείς πιστοποίησης έχουν συστήσει πα-
νελλαδική ένωση και η αύξηση των κρατικών 
ελέγχων, με τη σύσταση νέου επίσημου κρατι-
κού φορέα, αποτελεί πάγιο αίτημά τους. Ο λό-
γος που οι ιδιώτες πιστοποιητές επιθυμούν και 
κρατικό φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊ-
όντων είναι ότι με την παρούσα κατάσταση συ-
χνά εκτίθενται οι ίδιοι. 

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ενωση Φορέ-
ων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει διαχρο-
νικά αποτύχει να συστήσει έναν φορέα πιστο-
ποίησης των κατάλληλων βιολογικών εδαφο-
βελτιωτικών, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να 
μη γνωρίζουν στην ουσία τι είδους λιπάσματα 
χρησιμοποιούν. Αποτέλεσμα αυτής της έλλει-
ψης είναι πολλοί παραγωγοί να υφίστανται κυ-
ρώσεις, καθώς θεωρούν ότι χρησιμοποιούν ορ-
γανικά λιπάσματα, τα οποία, όμως, περιέχουν 
χημικά. «Στην Ελλάδα τα οργανικά λιπάσματα 
και τα εδαφοβελτιωτικά που πωλούνται είναι 
όντως οργανικά μόνο κατά δήλωση του εμπό-
ρου. Το υπουργείο πρέπει επιτέλους να κατα-
λάβει ότι μόνο αυτό έχει τη δικαιοδοσία να πι-
στοποιεί τα λιπάσματα των βιολογικών προϊ-
όντων», δηλώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ενωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών 
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